
 

 

BALAGARH BIJOY KRISHNA MAHAVIDYALAYA 
Notice-74/2021 dated 26.10.21 

থম বেষর নতন ভিত হওয়া ছা ছা ীেদর না টশ 

 

2021 ভিত হওয়া থম সেম ার নবাগত ছা ছা ীেদর অবগত করা যাে  য  Science, Arts and 
Commerce Honours and General Classes িবিভ  ওিরেয়ে শন ােসর ারা ভসূচনা  1st October 

থেমই আমরা  কের িদেয় িছলাম। গত কাল আমােদর মাননীয়া মুখ ম ী মতী মমতা ব ানাজ  

জািনেয়েছন আগামী 16.11.2021 থেক কেলজ খুলেব আর উপি িত িদেয় াস করা  হইেব। এর থেক 

আন  এর খবর এখন আর িক হইেত পাের !!! কেরানা মহামারীর জন  2020 সােলর মাচ মাস থেক িশ া 
িত ান ব  আেছ। এই সমেয় অনলাইন াস/পরী া মাধ েম কেলেজর পঠন পাঠন চালু িছল। এই কেলেজ  

অনলাইেন সম  লাইভ াস Google Meet এর মাধ েম হয়।  এখনও 15.11.21তািরখ  অবিধ আমােদর 

ছ টর িদন ব তীত অনলাইন াস চলেব। কেলেজর ওেয়বসাইট www.bbkm.in  িবিভ  না টশ িদেয়  B.A.  

Hons. /Genl. , B.Sc Hons. /Genl. and B.Com Hons. /Genl. Courses এর Routine কেলেজর 

Website দওয়া আেছ।  এখন কেলেজর িশ ক মহাশয়গণ  টন অনুযায়ী Google Meet এ ছ টর িদন 

বােদ াস নেবন। 14/11/21 তামােদর টেন Room ন র বিসেয় পুনরায় িব ি  িদেয় জািনেয় দওয়া 
হেব । 16/11/21 থেকই িনিদ  ণী কে  াস হেব। কেলজ চালু হবার আেগ ও পের কতক িল জ রী 
িবষয় তামােদর জানােনার জন  এই িব ি  কাশ করা হেলা। মেন রাখেত হেব কেলজ ছ টর না টশ, 

সিমনার ,ই ারনাল পরী া -এর সম  িব ি  ,অনলাইন াস , সিম ােরর উপি িত , কেলেজ অনু ান 

সমূহ, ইউিনভািস ট র যাবতীয় পরী া সং া  িব ি  কেলেজর Website দওয়া হেব। তাই তামােক 

িনয়িমত website দখেত হেব। িনয়িমত াস টন অন্ুযায়ী াস  করেত হেব। অনলাইেন েত ক ছা -
ছা ীেদর হা জরা নওয়া হেব। সরকারী িনেদশ পেল 16/11/2021 থেকই াভািবক াস চাল ুহেব।  কেলজ 

ছা  -ছা ীেদর জেন  স ূন খুেল গেল  কেলেজর িব ি  সমুহ একতলায় য না টশ বাড আেছ ওখােনও 

দওয়া হেব। ত হ না টশ দখার ািয়  তামােদর এবং না টশ তিম অবগত না হইেল/না দিখেল তার 

ফেল য ফলাফল/ ট  সৃ  হেব তার ািয়  কেলজ নেব না। তামােকই িনজ ািয়ে  সব সমাধান করেত 

হেব। সময়কাল মেন েত ক কােসর পঠন এর কাজ সময়মেতা করেত হেব। ােস কােনা অসুিবেধ 

হেল, কােনা াস না হেল, অিতির  ােসর জন  য কােনা িবষেয় তামরা অধ েক প  িদেয়  মত কাশ 

করেত পােরা। কেলেজর অধ ে র ঘেরর বািহের এক ট মতামত জানােনার ব  আেছ সখােন তামার 

নাম,িবভাগ, রাল নং িলেখ জানােত পােরা। তামােদর মতামত/suggestion/অিভেযাগ িকছ থাকেল 

অধ ে র ঘেরর বািহের এক ট DROP-BOX আেছ সখােন জমা দেব। তামােদর মতামত না জানেত পারেল  



 

 

আমরা এই পড়ােশানার ভােলাম  বুঝেত পারেবা না। আমােদর িত ােনর িশ ক ও িশ াকম রা অত  

সহেযািগতা কেরন। কেলেজর Website  আমােদর কেলেজর সম  িশ কেদর ফান ন র ও ইেমইল 

ঠকানা দওয়া আেছ। য কােনা েয়াজন - এ তামরা   স ার/ম াডামেদর সােথ যাগােযাগ কিরেব। কেলজ 

খুেল গেল দাতলায় Staff Room এ ওনােদর সিহত সরাসির সা াৎ করেত পার। আমােদর কােছ যােদর 

ইেমইল ও মাবাইল দওয়া আেছ তারা address/mobile no./email Change করেল তখনই কেলেজর 

ইেমইল ত  নাম, সেম ার, রাল ন র উে খ কের তামার নতন মাবাইল ন র ও তামার ইেমইল আইিড 
ট পা ঠেয় িদেত হেব। যিদ তিম ইেমল না তরী করেত পােরা তাহেল ব ু  বা দাদার সাহায  িনেয় তরী কাের 

িনেত পােরা। কেলজ খুেল গেলও তামােক িড জটাল িবষেয় াথিমক knowledge ও যু র সুেযাগ 

নওয়া ছাড়া আর পথ নই। কেলেজ য Whatsapp Group তির হেয়েছ তার জন  যার নাম নিথভ  হয়িন 

তােক কেলেজ কাউেক ফান করার দরকার নই। এই bbkm.hooghly@gmail.com এই email এ  নাম, 

ণী, ভিতর  ID No. , Mobile No. িদেয় পা  করেল তামায় প এ সংেযাজন করা হেব। যারা ছ  নােম 

যমন  Hero, Bond, Lovely, King, Queen ইত ািদ নাম িদেয় Whatsapp Group েলা ত নাম নিথভ  

কেরেছা তারা 28.10.21 মেধ  বদল (Change) কের িনেজর Name and Student ID িদেয় নতন কের এি  

কেরা। Whatsapp Group েলা ধ ু াস/ সিমনার link, েয়াজেন কেলজ িব ি , িবভাগীয় িশ করা 
িব ি  দেব। তামরা ধু মা  পড়ােশানার িবষেয় িশ কেদর সিহত পা  িবিনময় করেব। মেন রাখেত 

হেব Whatsapp Group এ যিদ কাউেক অসাধু/ বআইিন/ খারাপ উে শ  িনেয় পা  কেরা কেলজ কতপ   

মেন করেল শষ পয  সই পা  Balagarh Police Station - এ স ঠক পদে প এর জেন  পা ঠেয় দেব। 

সব ছা  ছা ী দর মেন রাখেত হেব মহািবদ ালেয়র মযাদা র া করেতই হেব এবং আদশ িশ া িবিধ মেন 

কেলেজর সকল িনয়মনীিত কেঠার ভােব মেন চলেত হেব। সিম ার প িত পড়ােশানার িনয়ম, কেলেজর 

িনয়মাবলী, লাইে রী িনয়মাবলী,কেলেজর াস এ উপি িত,পরী া ইত ািদ িবষেয় এক ট পিরমা জত 

সেপ াস আগামী 28.10.2021 তািরেখ কেলেজর ওেয়বসাইট ও Whatsapp Group এ দওয়া হেব। 

িত ট স্টেড স ক এই সেপ াস  ডাউনেলাড কের ি  কের িনেত অনুেরাধ রইেলা অথবা তামােদর 

িনেজর মাবাইল ফােন save কের রাখেত পােরা।  সব Govt. Scholarship এর  ফম জমা করার শষ তািরখ 

১৫ ই িডেস র ২০২১ সুতরাং  অেহতক তাড়া েরা করার েয়াজন নই। Honours course এর সব 

ছা ছা ীেদর ID card 28/29/30 October দওয়া হেব। General Course এর ID কাড কালীপুেজার পর 

িব ি  িদেয় ব ন হেব। এই িব ি   28/10/21 তািরেখ www. bbkm.in থেক  Download  কের দেখ 
নেব  

 

 

   Sd/- Principal    

26.10.2021 


